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2263.
Врз основа на член 136 став (8) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија”
бр. 16/2011, 136/2011 и 79/2013), министерот за економија, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ЕНЕРГЕТСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ
НА ЗГРАДИТЕ(∗)
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат:
1) методологија за определување на енергетските
карактеристики на зградите, односно градежните единици;
2) минималните барања за енергетската ефикасност
на новите згради и градежни единици, како и зградите
и градежните единици што се предмет на значителна
реконструкција;
3) начинот на контрола на усогласеноста на зградите и градежните единици, уреди и постројки со одредбите на правилникот;
4) услови за проектирање и градба на нови згради и
за значителна реконструкција на постојни згради или
градежни единици од аспект на енергетска ефикасност;
5) начинот и периодот на контрола на системите за
греење со котли за греење на просторот во згради со
ефективна моќност поголема од 20 kW;
6) начинот и периодот на контрола на системите за
климатизација во згради со ефективна моќност поголема од 12 kW;
7) типовите на згради и градежни единици во сопственост на лицата од јавниот сектор за кои е задолжително вградувањето на сончеви колектори за топла вода при изградбата на нови и значителна реконструција
на постојните згради;
8) означувањето на зградите и градежните единици
во поглед на нивните енергетски карактеристики;
9) формата и содржината на изјавата за усогласеност на основниот проект за градење или реконструкција со минималните барања пропишани во правилникот;
10) формата, содржината како и периодот на важење на сертификатите за енергетски карактеристики на
зградите;
11) најмалата плоштина на корисната подна површина на зградите или градежните единици за кои постои обврската за прибавување и истакнување сертификатот за енергетски карактеристики и
∗

Со овој правилник се врши усогласување со Директивата

2010/31/ЕУ на Европскиот Парламент и на Советот од 19 мај
2010 година за енергетски карактеристики на зградите (CELEX
број 32010L0031).

12) начинот на вршење на надзор на издадени сертификати за енергетски карактеристики на зградите и
на изготвени извештаи за наодите од контролата на системите за греење на просторот во згради со котли со
ефективна моќност поголема од 20 kW и на системите
за климатизација во згради со ефективна моќност поголема од 12 kW.
Член 2
Целта на овој правилник е остварување на политиката на енергетска ефикасност за зградите преку мерки
и активности за ефикасно користење на енергијата, вршење на услуги за енергетска ефиксност како и преку
исполнување на обврските на јавниот сектор во поглед
на енергетската ефикасност и заштедата на енергија, со
што се обезбедува остварување на целите на одржливиот енергетски развој, намалување на негативните
влијанија врз животната средина при вршењето на
енергетските дејности и потрошувачката на енергија,
подобрување на сигурноста во снабдувањето со енергија, како и исполнување на меѓународните обврски на
Република Македонија.
Член 3
Одредбите од овој правилник се применуваат на:
1) Згради за домување (во станбени куќи со посебен
режим, во станбени куќи, во станбени згради како и
згради за групно домување);
2) Згради за комерцијални и деловни намени (мали
комерцијали и деловни единици, големи трговски единици, големи угостителски единици, деловни простори, хотелски комплекси и простори за собири);
3) Згради на јавните институции во областа на
образование и наука, здравство и социјална заштита,
култура и згради на други државните институции;
4) Згради за спорт и рекреација и
5) Други видови на згради коишто се загреваат на
температура повисока од 12 0С.
Член 4
Одредбите на овој правилник не се применуваат на:
1) Згради заштитени со посебен акт, издаден од
надлежна институција, кои се дел од определено подрачје или област или поради нивното посебно архитектонско или историско значење;
2) Згради кои претставуваат недвижно културно
наследство и споменички целини прогласени со закон
или друг акт за заштита на културното наследство кое
е од особено значење и меморијални споменици;
3) Згради за верски обреди или други религиозни
активности;
4) Згради кои се користат привремено, со време на
користење од две години или помалку, производни хали, индустриски згради, работилници, магацини и нерезиденцијални згради за земјоделска дејност кои имаат мала побарувачка на енергија;
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5) Згради за домување кои се користат или се направени со намера да се користат за период помал од
четири месеци во текот на годината или за период помал од 25 % од времетраењето на зимската и летната
сезона, со очекувана потрошувачка на енергија помала
од 25% од потрошувачката што се очекува при користење на зградата во текот на целата година;
6) Самостојни згради со вкупна плоштина на корисната подна површина помала од 50 m2.
7) Згради за коишто не се издава одобрение за градба;
8) Згради кои се градат врз основа на одобрение за
поставување (времени објекти и урбана опрема);
9) Помошни згради на системите за електронски телекомуникации;
10) Згради кои не се греат или се греат на температури до +12 оС и
11) Засолништа.
Член 5
Одделни термини кои се користат во овој правилник го имаат следното значење:
1) Автоматика и регулација за зградата е систем од
производи и програми (софтверски алатки) за автоматска регулација, следење и оптимизација и управување
за остварување на енергетска ефикасност и економска
и безбедна експлоатација на опремата во зградата;
2) Вентилација е процес на доведување или одведување на воздух на природен или вештачки начин во
или од некој простор;
3) Вкупни внатрешни димензии се внатрешни димензии на зградата со вклучени внатрешни преградни
конструкции;
4) Влажење е процес на додавање на водена пареа
во воздухот;
5) Влезна енергија е енергија на влез во системите
за греење, ладење и одвлажување, вентилација и влажење, санитарна топла вода, осветлување и други системи. Во влезната енергија се вклучени помошната
енергија и загубите во системите;
6) Влезна енергија за греење, ладење и подготовка
на санитарна топла вода е енергија на влез во системот
за греење, ладење и подготовка на санитарна топла вода за обезбедување на потребната енергија за греење,
ладење и подготовка на санитарна топла вода;
7) Влезна енергија за вентилација е електрична
енергија на влез во системот за вентилација, заради
пренесување на воздухот и враќање на енергија (каде
што не е вклучена енергијата за предгревање на воздухот) и влезна енергија во системите за влажење за обезбедување на потребната енергија за влажење;
8) Влезна енергија за осветлување е електрична
енергија на влез во системот за осветлување;
9) Внатрешни димензии на зградата се димензии
измерени од ѕид до ѕид и од под до таван, во внатрешноста на просторијата;
10) Враќање на топлина од систем за вентилација е
топлина одземена од отпадниот воздух за намалување
на топлината за вентилација;
11) Граница на систем е граница во која се вклучени сите површини во врска со зградата (внатре и надвор од зградата);
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12) Економски оправдано ниво или ниво на оптимални трошоци е ниво на енергетски карактеристики
кои водат кон најниски трошоци во текот на проценетиот економски животен век, каде што:
- најниските трошоци се определуваат земајќи ги во
предвид инвестицоните трошоци кои се поврзани со
енергијата, одржувањето и трошоците за работење
(вклучувајќи и трошоци за енергија и заштеди, категоријата на зградата која е предмет на разгледување, заработката од произведената енергија), каде што тоа е
случај и, трошоците на располагање, каде што тоа е
случај; и
- проценетиот економски животен век се однесува
на останатиот проценет економски животен век на
зградата како целина за која се поставени барања за
енергетските карактеристики или на проценетиот економски животен век на елемент од зградата за кој се
поставени барања за енергетски карактеристики.
Економски оправданото ниво треба да биде во границите на карактеристиките каде што анализите на
трошоци и добивки се позитивни во текот на проценетиот економски животен век;
13) Елемент од зградата е технички систем во зградата или елемент од обвивката на зградата;
14) Енергетски извор е извор од кој употребливата
енергија може да биде добиена или вратена директно
или со процес на конверзија или трансформација (на
пример од цврсти горива, течни горива, гасни горива,
сончева енергија, итн);
15) Енергетски индикатор е енергетска класа поделена со кондиционирана површина;
16) Енергетска класа е лесно разбирлива мерка за
означување на енергетската ефикасност, односно енергетските карактеристики на зградата;
17) Енергетски носител е претставува материја или
феномен кои може да се употребат за производство на
механичка енергија или топлина или за изведување на
хемиски или физички процеси;
18) Енергетско средство е трговски производ кој
главно се користи за производство на механичка работа или топлина или за изведување на хемиски или физички процеси. Енергетски средства се: нафта, гас, јаглен, електрична енергија од мрежа;
19) Енергија од обновливи извори е енергија произведена од обновливи нефосилни извори на енергија, како што е хидроенергија, ветерна, сончева, аеротермална, хидротермална и геотермална енергија, биомаса,
депониски гас, биогас и гас добиен од станици за пречистување на отпадни води и биомаса;
20) Ефективна моќност е максималната енергетска
(калорична) вредност, изразена во kW, специфицирана
и загарантирана од производителот дека системот ќе ја
испорачува при постојана работа и кога истиот работи
со корисна ефикасност определена од производителот;
21) Загреан простор е просторија или опкружување
за кое треба да се прави пресметка и е усвоено да се
грее на дадена температура или да се одржува во зададен температурен режим;
22) Зграда со приближно нулта потрошувачка на
енергија е зграда која има многу добри енергетски карактеристики, определени согласно Методологијата за
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определување на енергетските каратеристики на зградите, односно градежните единици. Приближно нула
или многу мал износ на потребна енергија треба да се
обезбеди во многу значителен дел од обновливи извори на енергија, вклучувајќи и енергија од обновливи
извори кои се инсталирани на местото на потрошувачка или во близина;
23) Зона за претстојување е дел од кондиционирана
зона во која луѓето нормално претстојуваат, за која што
барањата треба да бидат како за комфорна (удобна)
внатрешна средина;
24) Измерена енергетска класа е енергетска класа
која се заснова на измерени вредности на испорачаната
и одведената енергија;
25) Измерен енергетски индикатор е измерена енергетска класа поделена со кондиционирана површина;
26) Испорачана енергија е енергија изразена по
енергетски носители, испорачана на техничките системи во зградата преку границата на системот за задоволување на потребите одредени во пресметката (греење,
ладење, вентилација, санитарна топла вода, осветление, апарати и друго) или проиводство на електрична
енергија;
27) Коефициент на емисија на СО2 е количина на
испуштен (емитиран) СО2 во атмосферата за единица
испорачана енергија;
28) Контрола на системите за греење и климатизација е контрола која опфаќа проверка на видот на
зградата и намената, видот на техничкиот систем, записи за потрошувачка на енергија, записи за одржување и друго;
29) Кондициониран простор е загреван и/или оладуван простор со регулирана влажност на воздухот;
30) Кондиционирана зона е дел од кондициониран
простор во кој зададените или поставените температури, внатрешната температура и релативна влажност,
незначително се менуваат и кои се контролираат со систем за греење, систем за ладење и/или систем за вентилација;
31) Кондиционирана површина е површина на подовите на кондиционирани простори, во кои не се
вклучени визби и делови на простор кои не се наменети за живеење, а се вклучени површините на сите нивоа (катови);
32) Комбинирано производство е едновремено производство, во еден процес на топлинска енергија и електрична и/или механичка енергија;
33) Ладен простор е просторија или опкружување
за кој треба да се прави пресметка и е усвоено да се лади на дадена температура или да се одржува во зададен
температурен режим;
34) Надворешни димензии се димензии на надворешноста на зградата;
35) Некондициониран простор е просторија или опкружување кое не е дел од кондициониран простор;
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36) Нето испорачана енергија е испорачана минус
одведената енергија, изразени според енергетски
средства;
37) Необновлива енергија е енергија од извор чија
содржина се намалува заради вадење (црпење) од него;
38) Обновлива енергија, произведена на локацијата
на зградата е енергија произведена од техничките системи во зградата, директно поврзана на зградата, користејќи обновливи извори на енергија;
39) Одведена енергија е енергија изразена според
енергетските средства, испорачана од техничките системи во зградата, преку границата на системот и која
ќе се користи надвор од границата на системот;
40) Одвлажување е процес на отстранување на водена пареа од воздухот;
41) Означување на енергетските карактеристики на
зградата е збир од постапки кои резултираат со изработка и издавање на сертификат за енергетските карактеристики на зградата;
42) Повраток (повторно користење) на топлина е
процес при кој дел од топлината произведена од некој
технички систем во зградата/градежната единица или
во врска со користење на зградата/градежната единица
се искористува во друг систем, со цел доискористување на отпадната топлина;
43) Повратливи системски топлински загуби се дел
од системските топлински загуби кои можат да се
искористат за намалување на потребната енергија за
греење или ладење;
44) Повратни системски топлински загуби се дел од
повратните системски топлински загуби кои се искористени за намалување на потребната енергија за греење
или ладење;
45) Помошна енергија е електрична енергија или
било кој друг вид на енергија која се користи во техничките системи во зградата за енергетски трансформации за задоволување на енергетските потреби;
46) Потребна енергија за греење или ладење е доведена или одведена топлина во или од кондициониран
простор за одржување на предвидена (назначена) температура во одреден временски период, не земајќи ја
предвид пресметката на техничките системи во објектот;
47) Потребна енергија за влажење или одвлажување
е латентна топлина во облик на водена пареа која се
доведува или отстранува во или од кондициониран
простор со технички систем во зградата за одржување
специфицирана минимална или максимална релативна
влажност во просторот;
48) Потребна енергија за подготовка на санитарна
топла вода е топлинска енергија доведена за подготовка на санитарна топла вода, при што се зголемува температурата на ладната вода од водоводот, се до одредена температура, за доставување во одредена точка, не
земајќи ги предвид техничките системи во зградата;
49) Пресметана енергетска класа е енергетска класа
која се заснова на пресметки на нето испорачаната
енергија употребена во зградата за греење, ладење,
вентилација, подготовка на санитарна топла вода и
осветление;
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50) Прилагодена енергетска класа е пресметана
енергетска класа за која се користат реални податоци
за зградата, климата и користењето;
51) Примарна енергија е енергија од обновливи и
необновливи извори која не е предмет на било каков
процес на конверзија или трансформација;
52) Проектна документација е збир од писмени
описи на важните елементи на системот;
53) Проектна енергетска класа е пресметана енергетска класа за проектни податоци за зградата и користење на зградата за стандардизирани услови Стандардна енергетска класа е пресметана енергетска класа
со користење на вистински податоци за зградата и користење на зградата за стандардизирани услови;
54) Проектни критериуми се група на описи кои се
базираат особено на параметрите на внатрешната средина, како што се квалитет на внатрешниот воздух,
топлински и акустичен комфор, енергетска ефикасност
и соодветни системи за регулација кои ќе бидат применети за оцена на работата на постројката;
55) Регулирана вентилација е систем за вентилација
со кој протокот на воздух во просторија се регулира во
зависност од бараното ниво на концентрација на загадување во просторот;
56) Референтна вредност е стандардна законска или
пресметана вредност согласно која се врши споредба
на енергетскиот индикатор;
57) Системски топлински загуби се топлински загуби од технички систем во зградата кои произлегуваат
поради некористење на излезната топлина од системот;
58) Стандардна пресметка на енергетски индикатор
е стандардно пресметана енергетска класа поделена со
кондиционирана површина;
59) Технички систем во зградата е систем кој вклучува техничка опрема за греење, ладење, вентилација,
подготовка на санитарна топла вода, осветлување, производство на електрична енергија или комбинација од
сите претходни наведени системи во состав на зградата
или градежната единица;
60) Технички под-систем во зградата е дел од техничкиот систем кој изведува специфична функција
(производство на топлина, дистрибуција на топлина,
емисија на топлина);
61) Топлинска пумпа е машина, уред или инсталација која ја пренесува топлината од природните подземни топлоносители, како што се воздух, вода или
земја, во зградата или индустриските инсталации, со
враќање (пренасочување) на природниот проток на
топлината така што таа се движи од средина со пониска кон средина со повисока температура. Реверзибилните топлински пумпи можат, исто така, да ја пренесуваат топлината надвор од зградата, на пример кон подземните топлоносители;
62) Фактор на вкупна примарна енергија е обновлива и необновлива енергија поделена со испорачаната
енергија, односно тоа е потребна примарна енергија за
доведување на единица испорачана енергија, земајќи ја
предвид енергијата за вадење (црпење), процесирање,
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складирање, пренесување, производство, трансформација, пренос, дистрибуција и било кој друг процес неопходен за испорака на енергијата на зградата во која
се користи истата;
63) Фактор на необновлива примарна енергија е
примарна необновлива енергија поделена со испорачаната енергија, односно тоа е потребна необновлива
енергија за доведување на единица испорачана енергија, земајќи ја предвид необновливата енергија за вадење (црпење), процесирање, складирање, пренесување,
производство, трансформација, пренос, дистрибуција и
било кој друг процес неопходен за испорака на енергијата на зградата во која се користи истата и
64) Централно греење или централно ладење е дистрибуција на топлинска енергија во форма на пареа,
топла вода или ладни течности, од централен извор на
производство, преку мрежата, до повеќе згради или локации, за потребите од греење или ладење на просторот или во процесите.
II. МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗГРАДИТЕ
Член 6
Методологијата за определување на енергетските
карактеристики на зградите, односно градежните единици, вклучувајќи ги економски оптималните нивоа на
енергетските карактеристики и пресметка на годишните потреби од финална и примарна енергија, годишните емисии на CO2, референтни климатски податоци и
препорачани вредности на влезните параметри за пресметка е дадена во Прилогот 1 кој е составен дел на овој
правилник.
III. МИНИМАЛНИ БАРАЊА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И УСЛОВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДБА НА НОВИ И ЗНАЧИТЕЛНА РЕКОНСТРУКЦИЈА
НА ПОСТОЈНИ ЗГРАДИ ИЛИ ГРАДЕЖНИ ЕДИНИЦИ ОД АСПЕКТ НА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
Член 7
(1) Минималните барања за енергетски карактеристики на зградите или градежните единици се одредуваат во зависност од оптималните трошоци за предвидениот економски период на експлоатација на зградата.
(2) Минималните барања за енергетски карактеристики на делови од обвивката на зградата при изградба,
реконструкција или замена, кои имаат значително влијание на енергетските карактеристики на зградата, се
одредуваат во зависност од оптималните трошоци.
(3) Минималните барања за енергетски карактеристики од ставовите (1) и (2) од овој член ги земат во
предвид општите внатрешни климатски услови, особено за топлински како и за визуелен комфор, со цел да
се избегнат евентуалните можни ефекти, како што се
несоодветната вентилација, локалните услови и назначената функција и староста на зградата или градежната
единица и на тој начин да се постигне споредливост на
енергетските карактеристики меѓу различни згради со
слична намена.
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(4) Минималните барања за енергетски карактеристики од ставовите (1) и (2) од овој член треба да се
проверуваат во редовни временски интервали, кои нема да бидат подолги од пет години и, доколку е потребно, истите треба да се надоградат во согласност со техничкиот прогрес во секторот градежништво.
(5) Утврдувањето на минималните барања за енергетски карактеристики од ставовите (1) и (2) од овој
член е различно за нови и за постојни згради или градежни единици, како и за различните категории на
згради или градежни единици.
Член 8
Енергетската ефикасност на зградите и градежните
единици се постигнува ако се исполнети следните услови за проектирање и градба:
- Потрошувачката на енергија за греење, ладење,
вентилација, подготовка на санитарна топла вода и
осветување не ги надминува максималните дозволени
вредности по m2, согласно македонските хармонизирани стандарди дадени во Прилогот 2 кој е составен дел
на овој правилник и
- Обезбедени се минимални услови за комфор, дадени во Прилогот 3 кој е составен дел на овој правилник.
Член 9
(1) Зградите чии градежни елементи граничат со
надворешната средина, со тлото или со делови од зградата со значително пониски внатрешни температури,
треба да бидат проектирани во согласност со вредностите за максимално дозволени коефициенти на пренесување на топлина дадени во Прилогот 4, Табела П4-1
и Табела П4-2, кој е составен дел на овој правилник.
(2) За зградите поврзани во низа или за ѕидови кон
дилатациска фуга со соседна зграда (постојна или
предвидена за градба), треба да се применуваат вредностите за максимално дозволени коефициенти на пренесување на топлина дадени во Прилогот 4, Табела П4-1
и Табела П4-2, од овој правилник.
Член 10
(1) Пресметката на коефициентите на пренесување
на топлина (U – вредности) се врши во согласност со
македонските хармонизирани стандарди МКС EN ISO
6946 и МКС ЕN ISO 13370. Максимално дозволените
вредности за овие коефициенти за разни видови на градежни конструкции се дадени во Прилогот 4 од овој
правилник.
(2) Прозрачните (транспарентни) делови од зградата со ориентација од северо-исток до северо-запад (азимут 45° до 215°), со исклучок на оние кои се засенчени
со природни или вештачки заштити, треба да бидат заштитени од сончевото зрачење со надворешни елементи за заштита. Алтернативно може да се применат соодветни обложувања за апсорпција или рефлексија на
сончевото зрачење. Елементите за заштита од сончево
зрачење треба да го исполнат условот:
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fg x g < 0,25
каде се:
fg = Ag/Af
Ag – површина на прозрачните делови
Af – вкупна пофршина на фасадата
g – вкупен фактор на сончево зрачење.
(3) Пресметката на коефициентот на специфични
трансмисиски топлински загуби и средниот коефициент на пренесување на топлина за целата обвивка на
зградата се врши во согласност со македонскиот хармонизиран стандард МКС ЕN ISO 13790. Максимално
дозволените вредности за овој коефициент се дадени
во Прилогот 4, Табела П4-3, од овој правилник.
Член 11
(1) Зградите треба да се проектираат и градат на начин при што ќе се исполнат техничките и други барања
за пресметка на енергетски карактеристики утврдени
во македонските хармонизирани стандарди дадени во
Прилогот 2 од овој правилник. Притоа, влијанието на
топлинските мостови врз годишните барања за греење
треба да биде што е можно помало. Пресметката на
топлинските мостови се прави во согласност со македонските хармонизирани стандарди МКС ЕN ISО
10211 и МКС ЕN ISО 14683.
(2) Алтернативно, за градежни конструкции кај кои
надворешната топлинска изолација е континуирана и
без прекини, влијанието на топлинските мостови се
компензира со зголемување на U вредноста на градежната конструкција за 15%.
(3) За градежните конструкции кај кои надворешната топлинска изолација е прекината (на пример, кај
балконски конзоли) или кај конструкции со изолација
во средина или од внатрешна страна, влијанието на
топлинските мостови се компензира со зголемување на
U вредноста на градежната конструкција за 35%.
Член 12
(1) Со цел да се оптимизира потрошувачката на
енергија од техничките системи во зградата или градежната единица, потребно е да се земат во предвид
барања за системите пропишани во македонските хармонизирани стандарди од Прилогот 2 од овој правилник, имајќи ги предвид вкупните енергетски карактеристики. Барањата опфаќаат соодветно одредување на
големината и димензионирање на инсталацијата, прилагодување и регулација на техничките системи.
(2) Барањата за системите се применуваат за нови и
замена или надградба на стари технички системи и се
применуваат доколку тие се технички, економски и
функционално оправдани. Со барањата за системите
треба да бидат опфатени најмалку следниве системи:
1) Системи за греење;
2) Системи за подготовка на санитарна топла вода;
3) Системи за климатизација;
4) Големи системи за вентилација;
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5) Системи за осветлување; или
6) Комбинација од претходните.
(3) За новите згради и градежни единици, како и за
зградите и градежните единици кои се предмет на значителна реконструкција, со цел за заштеда на енергија,
во техничките системи треба да се воведе активна регулација, следење на нивната функција и современи системи за мерење на потрошувачката на енергија.
Член 13
(1) Бројот на измени на надворешен воздух пресметани врз основа на нето загреван волумен треба да изнесува најмалку 0,5 h-1 (измени на надворешен воздух
на час) или во согласност со македонскиот хармонизиран стандард МКС ЕN 15242.
(2) Во зградите со број на измени на надворешен
воздух поголем од 0,7 h-1 треба да се предвиди опрема
за повраток на топлина од отпадниот воздух. Коефициентот на ефикасноста на опремата за повраток на топлината треба да биде најмалку 0,7.
(3) Пресметката на енергетските загуби поради вентилација се врши во согласност со македонските хармонизирани стандарди МКС ЕN 15241 и МКС ЕN
15242.
(4) Пресметката на енергијата за подготовка на санитарна топла се врши во согласност со македонскиот
хармонизиран стандард МКС ЕN 15316-3.
(5) Пресметката на потрошувачката на енергија за
осветление се врши во согласност со македонскиот
хармонизиран стандард МКС ЕN 15193.
(6) За утврдување на влијанието на системите за
автоматска регулација врз потрошувачката на енергија
се применува македонскиот хармонизиран стандард
МКС ЕN 15232.
БАРАЊА ЗА НОВИ ЗГРАДИ И ГРАДЕЖНИ
ЕДИНИЦИ
Член 14
(1) За новите згради и градежни единици за домување вкупната специфична годишна потрошувачка на
примарна енергија за греење, ладење, подготовка на санитарна топла вода и осветление не треба да биде поголема од вредноста за специфичната годишна потрошувачка на примарна енергија кај референтни згради за
домување, според категории, во согласност со членот 3
од овој правилник.
(2) За новите згради и градежни единици од членот
3 од овој правилник, освен зградите за домување (во
натамошниот текст: нестанбени згради и градежни
единици) вкупната специфична годишна потрошувачка
на примарна енергија за греење, ладење, вентлација,
подготовка на санитарна топла вода и осветление не
треба да биде поголема од вредноста за вкупната го-
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дишна потрошувачка на примарна енергија кај референтни нестанбени згради по категории, во согласност
со членот 3 од овој правилник.
(3) Пресметката на вкупната специфична годишна
потрошувачка на примарна енергија за референтни
згради и за новите згради се врши според Методологијата за определување на енергетските карактеристики
на зградите, која е дадена во Прилогот 1 од овој правилник.
(4) Годишната потрошувачка на примарна енергија
се пресметува според Методологијата определување на
енергетските карактеристики на зградите, која е дадена
во Прилогот 1 од овој правилник.
(5) За новите згради и градежни единици од членот
3 од овој правилник најниската енергетска класа може
да биде класата "С”.
(6) Новите згради треба да бидат проектирани и
градени на таков начин за да бидат во согласност со барањата за топлинска заштита од аспект на летен период. Пресметката на топлинската заштита од аспект на
летен режим се прави во согласност со македонскиот
хармонизиран стандард МКС ЕN 13363-1.
(7) При проектирање и градба на нови згради треба
да се применат некои од следните високоефикасни алтернативни системи или нивна комбинација, доколку
се достапни и доколку нивната примена е технички,
еколошки и економски оправдана, и тоа:
1) Децентрализирани системи за снабдување со
енергија кои се засноваат на искористување на обновливите извори на енергија;
2) Комбинирани системи за истовремено производство во еден процес на топлинска и електрична
и/или механичка енергија;
3) Системи за централно или греење или ладење по
делови од зградите, посебно такви кои целосно или делумно се засноваат на искористување на на обновливите извори на енергија и
4) Топлински пумпи.
(8) Анализата на алтернативните системи од став
(7) на овој член треба да се документира и да биде достапна за потребите на верификација. Анализа на алтернативни системи може да се направи за индивидуални згради или за групи на слични згради или за згради со заедничка типологија во исто подрачје. Кога
предмет на интерес се системите за заедничко греење и
ладење, анализата може да се направи за сите згради
приклучени на предметниот систем во истото подрачје.
БАРАЊА ЗА ПОСТОЈНИ ЗГРАДИ И ГРАДЕЖНИ
ЕДИНИЦИ
Член 15
(1) При значителна реконструкција на постојните
згради или градежни единици енергетските карактеристики на реконструктуираната зграда, односно градежна единица треба да бидат во согласност со минималните барања за енергетска ефикасност дадени во Прилогот 4 од овој правилник, доколку тие се технички,
функционално и економски оправдани, како и согласно
македонските хармонизирани стандарди од Прилогот 2
од овој правилник.
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(2) Барањата за реконструктуираната зграда, односно градежна единица се однесуваат за зградата, односно градежната единица како целина, меѓутоа дополнително, тие се однесуваат и на одделните реконструирани елементи од зградата.
(3) Во случаи кога одделните елементи кои формираат дел од обвивката на зградата и кои имаат значително влијание на енергетските карактеристики на обвивката се реконструираат или заменуваат, истите елементи треба да ги задоволат минималните барања за
енергетска ефикасност од Прилогот 4 од овој правилник, доколку тие се технички, функционално и економски оправдани.
(4) При значителна реконструкција треба да се земат во предвид за вградување високоефикасни системи, доколку е тоа технички, функционално и економски оправдано.
(5) За зградите и градежни единици од членот 3 од
овој правилник кои се предмет на значителна реконструкција најниската енергетска класа може да биде "D".
IV. НАЧИН НА КОНТРОЛА НА УСОГЛАСЕНОСТА
НА ЗГРАДИТЕ И ГРАДЕЖНИТЕ ЕДИНИЦИ, УРЕДИ
И ПОСТРОЈКИ И ФОРМА И СОДРЖИНА НА ИЗЈАВАТА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ НА ОСНОВНИОТ ПРОЕКТ ЗА ГРАДЕЊЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЈА СО МИНИМАЛНИТЕ БАРАЊА ЗА ЕНЕРГЕТСКИ
КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗГРАДИТЕ
Член 16
(1) Заради докажување на усогласеноста на основниот проект за градење на нови згради или значителна
реконструкција на постојни згради, вклучувајќи ги тука и уредите и постројките во нивниот состав, со минималните барања за енергетски карактеристики на зградите од овој правилник, инвеститорот обезбедува изјава за усогласеност на основниот проект за градење или
реконструкција со минималните барања за енергетски
карактеристики на зградите од овој правилник од трговец поединец или правно лице кое поседува лиценца за
вршење на енергетска контрола.
(2) Усогласеноста на постојните згради, градежни
единици, уреди и постројки со минималните барања за
енергетски карактеристики на зградите од овој правилник се проверува во систематизирана постапка наречена енергетска контрола, во согласност со Законот за
енергетика и Правилникот за енергетска контрола.
(3) По спроведувањето на енергетската контрола
трговецот поединец, односно правното лице изготвува
извештај за наодите од енергетската контрола во согласност со Законот за енергетика и Правилникот за
енергетска контрола.
(4) Во постапката за проверката на исполнетоста на
барањата може да се користи софтверска алатка, која
целосно е усогласена со Методологијата од Прилогот 1
од овој правилник.
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Член 17
Формата и содржината на изјавата за усогласеност
на основниот проект за градење или реконструкција со
минималните барања за енергетски карактеристики на
зградите од член 16 став 1 од овој правилник се дадени
во Прилогот 5 кој е составен дел на овој правилник.
V. НАЧИНОТ И ПЕРИОДОТ НА КОНТРОЛА НА СИСТЕМИТЕ ЗА ГРЕЕЊЕ СО КОТЛИ ЗА ГРЕЕЊЕ НА
ПРОСТОРОТ ВО ЗГРАДИ СО ЕФЕКТИВНА
МОЌНОСТ ПОГОЛЕМА ОД 20 KW
Член 18
(1) Сопственикот на зграда или градежна единица
треба да обезбеди спроведување на редовна контрола
на системите за греење со котли за греење на просторот во згради со ефективна моќност поголема од 20 kW
(во натамошниот текст: системи за греење), кои може
да користат цврсти, течни или гасовити горива.
(2) Контролата од ставот (1) од овој член се однесува на достапните делови на системите за греење, како
што се генераторот на топлинска енергија, системот за
управување и циркулационите пумпи.
(3) Со контролата на системите за греење се утврдува енергетската ефикасност, односно коефициент на
полезно дејство на системите за греење и се врши споредба на капацитетот на системот за греење со потребите за греење на зградата. Споредбата на капацитетот
на системот за греење со потребите за греење на зградата не треба да се прави при следните контроли на системот за греење, освен ако не настанат промени на карактеристиките на системот за греење или на потребите за зградата за греење.
(4) Контролата на системите за греење може да се
врши поединечно или како дел од енергетската контрола
на зградата каде се инсталирани предметните системи.
Член 19
(1) Периодот на контрола на системите за греење
зависи од видот и капацитетот на системот за греење, и
тоа:
1) најмалку еднаш на четири години, за системите
за греење кои работат на гас;
2) најмалку еднаш на пет години, за системите за
греење кои работат на тврди и течни горива и кои имаат ефективна моќност помала или еднаква на 100 kW и
3) најмалку еднаш на две години, за системите за
греење кои работат на тврди и течни горива и кои имаат ефективна моќност поголема од 100 kW.
(2) Технички и економски е оправдано енергетската
контрола, контролата на системите за греење од член
18 став (1) од овој правилник, контролата на системите
за климатизација во зградите од член 22 став (1) од
овој правилник како и на други технички системи во
зградата по можност да се извршуваат истовремено.
(3) На барање на трговецот поединец, односно
правното лице кое поседува лиценца за вршење на
енергетска контрола или на барање на сопственикот на
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зградата или градежната единица, а во согласност со
наодите од извештаите за спроведените контроли, контролата на системите за греење од член 18 став (1) од
овој правилник може да се спроведе пред истекот на
роковите утврдени во став (1) од овој член.
(4) Кога електронски систем за надзор и управување е воспоставен кај системите за греење од член 18
став (1) од овој правилник и кои не се постари од две
години, трговецот поединец, односно правното лице
кое поседува лиценца за вршење на енергетска контрола може да предложи следната контрола на истите да
се спроведе во рок не подолг од осум години.
(5) Рокот за извршување на наредната контрола на
системите за греење од член 18 став (1) од овој правилник истекува од датумот на извештајот од последната
контрола.
Член 20
(1) Со цел да се извршат контролите на системите
за греење од член 18 став (1) од овој правилник, сопственикот на зградата или градежната единица треба да
обезбеди на трговецот поединец, односно правното лице кое поседува лиценца за вршење на енергетска контрола увид во достапните податоци, информации, извештаи, техничка документација за зградата и инсталираните системи во неа, како и други значајни документи
кои особено се однесуваат на:
1) податоци за потрошувачка на горива и енергија
во зградата за последните три календарски години, за
што на увид се ставаат фактурите од испорачателот;
2) техничката документација за зградата, инсталираните системи и опрема кои се предмет на контролата,
вклучувајќи и техничка документација за спроведена реконструкција, модернизација и замена на опремата;
3) извештаи за претходно спроведени енергетски
контроли на зградите според Законот за енергетика и
Правилникот за енергетска контрола;
4) извештаи од претходните контроли на системите
за греење од член 18 став (1) од овој правилник и системите за климатизација од член 22 став (1) од овој
правилник;
5) извештаи од редовно одржување на зградата и
инсталираните системи и
6) извештаи за големи дефекти и за поправка на
предметните системи.
(2) Сопственикот на зградата или градежната единица треба да обезбеди пристап до зградата или градежната единица и инсталираните системи во неа, како
и услови за спроведување на контролата на системите
за греење, а особено:
1) пристап до сите делови на системите кои се
предмет на контролата со следење на прописите за безбедност при работа;
2) разговор со вработените, односно сопствениците,
за да се оцени начинот на употреба и одржување на
предметните системи и
3) разговор со вработените, односно сопствениците,
за да се оцени начинот на користење на зградата и влијанијата врз системите за греење и управувањето со
енергијата во зградата.
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(3) Сопственикот на зградата или градежната единица треба да ги чува најмалку претходните два извештаи од спроведените контроли на системите за греење од член 18 став (1) од овој правилник.
Член 21
(1) Контролата на системите за греење од член 18
став (1) од овој правилник ги вклучува следниве активности:
1) преглед на:
- техничка документација: основен проект, проект
за одржување на зградата, извештај за пробна работа,
извештај за извршен технички преглед, технички упатства за користење и одржување на опремата, атести,
сертификати и гаранции, извештаи за поголеми дефекти, поправки, прегледи и тестирање на опремата, извештаи за редовно одржување, итн.;
- извештаи од претходните контроли на системите
за греење, во согласност со овој правилник и Правилникот за енергетска контрола и
- извештај за енергетска контрола на зградата или
градежната единица, заедно со инсталираните системи
во неа.
2) визуелна и функционална контрола на системите
за греење:
- споредба на податоците за инсталираните елементи на системите за греење со податоците од документацијата;
- процена на состојбата на системите за греење како
целина и на нивните елементи (систем за снабдување
со гориво, вклучувајќи и складишта и резервоари, котли, разделувачи и собирници, циркулациони пумпи,
притисен и повратен цевковод, регулациона, затварачка и друга арматура, мерачи на притисок, температура,
проток и топлина, грејни тела со придружната арматура и друга опрема);
- утврдување на функционалноста на системите за
регулација и управување, вклучувајќи централна, зонска и локална регулација;
- општа процена на состојбата на котларницата и на
внатрешната инсталација (загадување, влага и протекување на вода и масло, проветрување на котларницата и
друга опрема);
- процена на квалитетот на согорување на горивото
и загубите во котелот, преку преглед на извештајот за
анализа на составот и температурата на издувните гасови, а во случај на кондензационен котел и количината на кондензатот;
- мерење на емисијата на издувните гасови за котлите со ефективна моќност еднаква или поголема од
500 kW. Доколку не се расположиви извештаи за функционалноста на системите за греење, а се докаже дека
постојната документација не е доволна за процена на
функционалноста на системите за греење, тогаш трговецот поединец, односно правното лице кое ја спроведува контролата може да побара спроведување на мерења и за котли со помала ефективна моќност, во состав на тековната контрола, на товар на сопственикот
на зградата или градежната единица;
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3) подготовка на предлог мерки за подобрување на
карактеристиките на системите за греење, кои вклучуваат:
- мерки за кои не е потребна инвестиција, кои се однесуваат на располагањето со системите за греење и
кои можат да се применат врз основа на предметната
контрола;
- мерки со мала вредност на инвестициите, кои можат да се применат врз основа на предметната контрола;
- мерки со умерена вредност на инвестициите, кои
можат да се применат само врз основа на спроведената
општа енергетска контрола на целата зграда или градежна единица, според Правилникот за енергетска контрола и
- мерки со голема вредност на инвестициите, кои можат да се применат само врз основа на спроведена детална енергетска контрола на целата зграда или градежна
единица, според Правилникот за енергетска контрола.
4) изготвување на извештај за спроведена контрола
на системите за греење, во согласност со овој правилник и Правилникот за енергетска контрола. Извештајот
содржи податоци за состојбата и функционалноста на
системите за греење, усогласеноста со техничките
стандарди и прописи и прописите за заштита на зградите, луѓето и животната средина, како и предлог за
спроведување на економски оправдани мерки за подобрување на карактеристиките на системите за греење
во согласност со член 18 став (3) од овој правилник.
Формата и содржината на извештајот е пропишана со
Правилникот за енергетска контрола. По изготвувањето, извештајот за спроведената контрола треба да биде
предаден на сопственикот на зградата или градежната
единица или на станарот. Доколку е загрозена безбедноста на зградата или на луѓето кои престојуваат во неа
или доколку загадувањето на животната средина е над
дозволените граници согласно прописите од таа област, трговецот поединец или правното лице кое ја
спровело контролата итно го поднесува извештајот за
спроведената контрола до надлежната инспекција.
(2) Предлогот на мерки од став (1) точка 3) на овој
член се заснова на споредба со карактеристиките на референтен систем за греење со најдобри карактеристики
или сличен систем за греење кај кој сите компоненти
ги исполнуваат минималните барања за енергетски карактеристики пропишани со овој правилник и оваа споредба треба да се користи за давање на препораки во
извештајот од контролата.
(3) При спроведувањето на контролата на системите за греење се применува македонскиот хармонизиран
стандард МКС ЕN 15378.
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(2) Контролата од ставот (1) на овој член се однесува на достапните делови на системите за климатизација
и со истата се утврдува ефикасноста за климатизација,
односно коефициентот на полезно дејство на системите
за климатизација и се врши споредба на капацитетот на
системот за климатизација со потребите за ладење на
зградата. Споредбата на капацитетот на системот за
климатизација со потребите за ладење на зградата не
треба да се прави при следните контроли на системот,
освен ако не настанат промени на карактеристиките на
системот за климатизација или на потребите за зградата за ладење.
(3) Контролата на системите за климатизација може
да се врши поединечно или како дел од енергетската
контрола на зградата каде се инсталирани предметните
системи.

VI. НАЧИНОТ И ПЕРИОДОТ НА КОНТРОЛА НА
СИСТЕМИТЕ ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈА ВО ЗГРАДИ
СО ЕФЕКТИВНА МОЌНОСТ ПОГОЛЕМА ОД 12 KW

Член 23
(1) Периодот на контрола на системите за климатизација зависи од видот и ефективната моќност на системите за климатизација, и тоа:
1) најмалку еднаш на пет години, за поединечните
уреди со вкупна ефективна моќност за ладење поголема од 12 kW, а помала или еднаква на 35 kW; и
2) најмалку еднаш на три години, за системи за климатизација со централизирана подготовка на воздух и
со ефективна моќност за ладење поголема од 12 kW како и за други уреди со ефективна моќност за ладење
поголема од 35 kW.
(2) Технички и економски е оправдано енергетската
контрола, контролата на системите за климатизација од
член 22 став (1) од овој правилник, контролата на системите за греење од член 18 став (1) од овој правилник, како и на други технички системи во зградата по
можност да се извршуваат истовремено.
(3) На барање на трговецот поединец, односно
правното лице кое поседува лиценца за вршење на
енергетска контрола или на барање на сопственикот на
зградата или градежната единица, а во согласност со
наодите од извештаите за спроведените контроли, контролата на системите за климатизација од член 22 став
(1) од овој правилник може да се спроведе пред истекот на роковите утврдени во став (1) од овој член.
(4) Кога електронски систем за надзор и управување е воспоставен кај системите за климатизација од
член 22 став (1) од овој правилник и кои не се постари
од две години, трговецот поединец, односно правното
лице кое поседува лиценца за вршење на енергетска
контрола може да предложи следната контрола на
истите да се спроведе во рок не подолг од осум години.
(5) Рокот за извршување на наредната контрола на
системите за климатизација од член 22 став (1) од овој
правилник истекува од датумот на извештајот од последната контрола.

Член 22
(1) Сопственикот на зграда или градежна единица
треба да обезбеди спроведување на редовна контрола
на системите за климатизација во зградите со ефективна моќност поголема од 12 kW (во натамошниот текст:
системи за климатизација).

Член 24
(1) Со цел да се извршат контролите на системите
за климатизација од член 22 став (1) од овој правилник,
сопственикот на зградата или градежната единица треба да обезбеди на трговецот поединец, односно правното лице кое поседува лиценца за вршење на енергетска
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контрола увид во достапните податоци, информации,
извештаи, техничка документација за зградата и инсталираните системи во неа, како и други значајни документи кои особено се однесуваат на:
1) податоци за потрошувачка на горива и енергија
во зградата за последните три календарски години, за
што на увид се ставаат фактурите од испорачателот;
2) техничката документација за зградата, инсталираните системи и опрема кои се предмет на контролата, вклучувајќи и техничка документација за спроведена реконструкција, модернизација и замена на опремата;
3) извештаи за претходно спроведени енергетски
контроли на зградите според Законот за енергетика и
Правилникот за енергетска контрола;
4) извештаи од претходните контроли на системите
за греење од член 18 став (1) од овој правилник и системите за климатизација од член 22 став (1) од овој
правилник;
5) извештаи од редовно одржување на зградата и
инсталираните системи и
6) извештаи за големи дефекти и за поправка на
предметните системи.
(2) Сопственикот на зградата или градежната единица треба да обезбеди пристап до зградата или градежната единица и инсталираните системи во неа, како
и услови за спроведување на контролата на системите
за климатизација, а особено:
1) пристап до сите делови на системите кои се
предмет на контрола со следење на прописите за безбедност при работа;
2) разговор со вработените, односно сопствениците,
за да се оцени начинот на употреба и одржување на
предметните системи и
3) разговор со вработените, односно сопствениците,
за да се оцени начинот на користење на зградата и влијанијата врз системите за климатизација и управувањето со енергијата во зградата.
(3) Сопственикот на зградата или градежната единица треба да ги чува најмалку претходните два извештаи од спроведени контроли на системите за климатизација од член 22 став (1) од овој правилник.
Член 25
(1) Контролата на системите за климатизација од
член 22 став (1) од овој правилник ги вклучува следните активности:
1) преглед на:
- техничка документација: основен проект, проект
за одржување на зградата, извештај за пробна работа и
извештај за спроведен технички преглед, технички
упатства за користење и одржување на опремата, атести, сертификати и гаранции, извештаи на поголеми
дефекти, поправки, контроли и испитување на опремата, извештаи на редовно одржување итн.;
- извештаи на претходните контроли на предметните системи, во согласност со овој правилник и Правилникот за енергетска контрола и
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- извештај за спроведена енергетска контрола на
зградата или градежната единица, заедно со инсталираните системи во неа.
2) визуелна и функционална контрола на системите
за климатизација:
- споредба на податоците за вградените елементи од
системите за климатизација со податоците од документацијата;
- процена на системите за климатизација како целина и нивните елементи (локални системи - внатрешни
единици; централни управувани системи – чилери; внатрешни единици - топлински изменувачи со поврзани
со циркулациони пумпи, мрежа од цевки и арматура;
централни воздушни системи – клима комори со раздел и повратна мрежа од канали и дистрибутивни елементи, придружна опрема за греење и/или овлажување
на воздухот; мерачи на притисок, температура и влажност на воздухот и други придружни елементи на системите);
- утврдување на функционалноста на системите за
регулација и управување, вклучувајќи централна, зонска и локална регулација;
- општи процена на состојбата на чилерите и клима
коморите, заедно со надворешните и внатрешните инсталации и уреди (нечистотија на филтрите и каналите,
протекување на вода, топлинската изолација на каналите и мрежата од цевки);
- процена на квалитетот на работа на системите за
централна климатизација, со преглед на извештаите за
одржување, поголеми дефекти и поправки, мерења и
балансирања, доколку се правени. Доколку таквите извештаи не се достапни и се покаже дека постоечката
документација не е доволна за да се процени на функционалноста на системите, тогаш трговецот поединец,
односно правното лице кое ја спроведува контролата
може да побара спроведување на мерења во рамките на
контролата на системите за климатизација, на товар на
сопственикот на зградата или градежната единица;
3) подготовка на предлог мерки за подобрување на
карактеристиките на системите за климатизација, кои
вклучуваат:
- мерки за кои не е потребна инвестиција, кои се однесуваат на располагањето со системите за климатизација и кои можат да се применат врз основа на предметната контрола;
- мерки со мала вредност на инвестициите, кои можат да се применат врз основа на предметната контрола;
- мерки со умерена вредност на инвестициите, кои
можат да се применат само врз основа на спроведената
општа енергетска контрола на целата зграда или градежна единица, според Правилникот за енергетска контрола и
- мерки со голема вредност на инвестициите, кои
можат да се применат само врз основа на спроведена
детална енергетска контрола на целата зграда или градежна единица, според Правилникот за енергетска контрола.
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4) изготвување на извештај за спроведена контрола
на системите за климатизација, во согласност со овој
правилник и Правилникот за енергетска контрола. Извештајот содржи податоци за состојбата и функционалноста на системите за климатизација, усогласеноста со
техничките стандарди и прописи и прописите за заштита на зградите, луѓето и животната средина, како и
предлог за спроведување на економски оправдани мерки за подобрување на карактеристиките на системите
за климатизација во согласност со член 22 став (2) од
овој правилник. Формата и содржината на извештајот е
пропишана со Правилникот за енергетска контрола. По
изготвувањето, извештајот за спроведената контрола
треба да биде предаден на сопственикот на зградата
или градежната единица или на станарот. Доколку е загрозена безбедноста на зградата или на луѓето кои престојуваат во неа или доколку загадувањето на животната средина е над дозволените граници согласно прописите од таа област, трговецот поединец или правното
лице кое ја спровело контролата итно го поднесува извештајот за спроведената контрола до надлежната инспекција.
(2) Предлогот на мерки од став (1) точка 3) на овој
член се заснова на споредба со карактеристиките на референтен систем за климатизација со најдобри карактеристики или сличен систем за климатизација кај кој сите компоненти ги исполнуваат минималните барања за
енергетски карактеристики пропишани со овој правилник и оваа споредба треба да се користи за давање на
препораки во извештајот од контролата.
(3) При спроведување на контролата на системите
за климатизација се применува македонскиот хармонизиран стандард МКС ЕN 15240.
VII. ТИПОВИ НА ЗГРАДИ И ГРАДЕЖНИ ЕДИНИЦИ
ВО СОПСТВЕНОСТ НА ЛИЦАТА ОД ЈАВНИОТ СЕКТОР ЗА КОИ Е ЗАДОЛЖИТЕЛНО ВГРАДУВАЊЕТО НА СОНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ ЗА ТОПЛА ВОДА
ПРИ ИЗГРАДБАТА НА НОВИ И ЗНАЧИТЕЛНА РЕКОНСТРУЦИЈА НА ПОСТОЈНИТЕ ЗГРАДИ
Член 26
(1) При градба на нови или значителна реконструкција на постојни згради или градежни единици во сопственост на лицата од јавниот сектор, треба задолжително да се вградат сончеви колектори за топла вода, доколку тоа е економски исплатливо.
(2) Следните типови на згради од јавниот сектор
треба да вградат сончеви колектори за топла вода:
1) Згради во здравствениот сектор;
2) Ученички и студентски домови;
3) Детски градинки;
4) Установи за социјални грижи;
5) Спортски сали;
6) Казнено-поправни домови; и
7) Воени касарни.
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VIII. ОЗНАЧУВАЊЕ НА ЗГРАДИТЕ И ГРАДЕЖНИТЕ ЕДИНИЦИ ВО ПОГЛЕД НА ЕНЕРГЕТСКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ, ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И ПЕРИОДОТ НА ВАЖЕЊЕ НА СЕРТИФИКАТИТЕ ЗА
ЕНЕРГЕТСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗГРАДИТЕ И
НАЈМАЛАТА ПЛОШТИНА НА КОРИСНАТА ПОДНА ПОВРШИНА НА ЗГРАДИТЕ ИЛИ ГРАДЕЖНИТЕ
ЕДИНИЦИ ЗА КОИ ПОСТОИ ОБВРСКАТА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ И ИСТАКНУВАЊЕ СЕРТИФИКАТОТ
ЗА ЕНЕРГЕТСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ
Член 27
(1) Означувањето на зградите и градежните единици во поглед на нивните енергетски карактеристики
вклучува одредување на енергетската класа на зградата, односно градежната единица и изработка на сертификат за енергетските карактеристики.
(2) Сертификат за енергетски карактеристики на
зграда се издава за:
1) Сите нови згради и градежни единици, како и
зградите и градежните единици кои се предмет на значителна реконструкција, згради и градежни единици
кои се продаваат или издаваат под закуп, со исклучок
на зградите и градежните единици од член 4 од овој
правилник; и
2) Згради или градежни единици што се во сопственост или се закупени од лица од јавниот сектор, како и
згради и градежни единици од јавен карактер, со плоштина на корисната подна површина поголема од 500 m2.
(3) Почнувајќи од 30.9.2015 година, сертификат за
енергетски карактеристики на зграда за зградите и градежните единици од ставот (2) точка 2) од овој член ќе
се издава доколку нивната плоштина на корисната подна површина е поголема од 250 m2.
(4) Сертификат за енергетски карактеристики на
зграда се издава за зградите во целина или за градежните единици како делови од зграда, спрат или стан,
доколку тие делови може да бидат одвоено третирани
и/или се во сопственост на посебни лица.
(5) При означување на градежни единици, сертификат за енергетски карактеристики може да се издаде
врз основа на означувањето на целосната зграда или
врз основа на процена на друга типична градежна единица од истата зграда, со исти енергетски карактеристики.
(6) Градежната единица во состав на зграда за домување со плоштина на корисната подна површина поголема од 20% од вкупната плоштина на корисната
подна површина на зградата, која, според намената,
значително се разликува од намената на зградата за домување, изведба и опременост, одвоено се означува како зградите за комерцијални и деловни намени, односно градежни единици.
(7) Градежната единица во состав на зграда за комерцијални и деловни намени со плоштина на корисната подна површина поголема од 20% од вкупната плоштина на корисната подна површина на зградата, која,
според намената, се користи како зграда за домување,
одвоено се означува како зградите за домување, односно градежните единици.
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(8) При означување на згради за домување (во станбени куќи со посебен режим или во станбени куќи),
сертификат за енергетски карактеристики на зграда може да се издаде врз основа на процена на друга типична зграда, со слично проектно решение и големина и со
сличен квалитет на реалните енергетски карактеристики, доколку таквата сличност е гарантирана од страна
на трговец поединец или правно лице кое поседува лиценца за вршење на енергетска контрола и кое го издало сертификатот за енергетски карактеристики за згради за втората зграда.
(9) За означување на комплексни згради не може да
биде издаден заеднички сертификат за енергетските карактеристики на зградите, заради различната намена на
одделни делови од зградата, комплексноста на техничките системи, недоволна документација за постојните
згради и друго. Такви примери се трговски центри
(продавници, ресторани, фитнес простори, паркинг
простори и друго); културно-историски згради (заради
недоволно познавање на градежните материјали, нетипични системи за греење, пожарни зони). Поради ова,
за означување на комплексните згради потребни се детални анализи, односно спроведување на енергетски
контроли.
(10) Сопствениците на зградите и градежните единици од ставот (2) точка 2) од овој член треба да го
истакнат сертификатот за енергетски карактеристики
на зградата на место кое е јасно видливо за јавноста,
без обврска за прикажување на препораките од истиот.
(11) За згради и градежни единици кои поседуваат
сертификат за енергетски карактеристики на зграда и
кои се продаваат или издаваат под закуп, продавачите
или закуподавачите треба да го објават по пат на огласување во комерцијалните медиуми и индикаторот за
енергетски карактеристики од сертификатот за енергетски карактеристики на зграда за зградата, односно
градежната единица, како што соодветствува.
Член 28
(1) При издавањето од страна на трговец поединец
или правно лице кое поседува лиценца за вршење на
енергетска контрола, сертификатите за енергетските
карактеристики на зграда треба да бидат потпишани од
овластените енергетски контролори, со нивно име и
презиме, адреса и професионално занимање и да бидат
заверени од страна на трговецот поединец, односно
правното лице со неговото име, адреса и печат.
(2) Кога сертификат за енергетските карактеристики на зграда се издава за нови згради и градежни единици како и за згради и градежни единици кои биле
предмет на значителна реконструкција, трговецот поединец или правното лице кое поседува лиценца за вршење на енергетска контрола треба до инвеститорите,
односно сопствениците да го достави сертификатот заедно со пополнетата изјава од Прилогот 5 од овој пра-
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вилник за усогласеност на основниот проект за градење или реконструкција со минималните барања за
енергетски карактеристики од член 7 ставови (1) и (2)
од овој правилник.
(3) Кога сертификат за енергетските карактеристики на зграда се издава за постојни згради и градежни
единици кои се продаваат или издаваат под закуп, за
згради и градежни единици кои се во сопственост или
се закупени од лица од јавниот сектор како и за згради
и градежни единици од јавен карактер, трговецот поединец или правното лице кое поседува лиценца за вршење на енергетска контрола треба до сопствениците,
продавачите, односно закуподавачите да го достави
сертификатот заедно со извештајот за наодите од спроведената енергетска контрола.
(4) Трговецот поединец или правното лице кое поседува лиценца за вршење на енергетска контрола, во
рок од 15 дена од издавањето на сертификатот за енергетските карактеристики на зградите треба да достави
еден примерок од истиот до Агенцијата за енергетика
на Република Македонија (во натамошниот текст:
Агенција), за потребите од водење на евиденција.
(5) Сертификатите за енергетски карактеристики на
зградите се издаваат со период на важност од десет години. Доколку во периодот на важност на сертификатот зградата подлежи на значителна реконструкција, за
истата треба да се издаде нов сертификат.
(6) Содржината и формата на сертификатот за енергетски карактеристики на зградите е дадена во Прилог
6 кој е составен дел на овој правилник.
Член 29
(1) Сертификатот за енергетски карактеристики на
зграда треба да содржи податоци за енергетските карактеристики на зградата или градежната единица и референтни вредности, како што се минималните барања
за енергетски карактеристики од член 7 ставови (1) и
(2) од овој правилник, со цел сопствениците, односно
станарите да бидат во можност да ги споредат и оценат
нивните енергетски карактеристики. Исто така, во сертификатот за енергетски карактеристики на зграда треба да се содржат и податоци за годишната потрошувачка на енергија и процентуалното учество на енергија од
обновливи извори во вкупната потрошувачка на енергија.
(2) Сертификатот за енергетски карактеристики на
зградите треба да содржи и препораки за спроведување
на економски оптимални, односно економски исплатливи мерки за подобрување на енергетските карактеристики на зградите или градежните единици, освен ако
не постои доволен потенцијал за такви подобрувања.
Доколку не може да бидат дадени такви препораки, издавачот на сертификатот треба да дополни соодветна
информација за истото во сертификатот.
(3) Препораките од став (2) од овој член се однесуваат на:
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1) спроведување на мерки за значителна реконструкција на обвивката или техничките системи во состав на зградата или градежната единица;
2) спроведување на мерки за подобрување на енергетските карактеристики на поединечни делови на
зградата, како уреди и постројки, независно од спроведувањето на значителна реконструкција на обвивката
или техничките системи во состав на зградата или градежната единица.
(4) Препораките од став (2) од овој член треба да
бидат технички изведливи за одделната зграда или градежна единица и можат да дадат информација за проценката на периодот на враќање на инвестицијата во
текот на економскиот животен век на препорачаните
мерки.
(5) Сертификатот за енергетски карактеристики на
зграда треба да содржи информации за тоа каде може
да се добијат подетални информации за објавените податоци, вклучувајќи и за исплатливоста на препорачаните мерки од самиот сертификат, доколку такви постојат. Процена на исплатливоста на препорачаните
мерки се заснова на група стандардни услови како што
се процена на енергетските заштеди, основните цени
на енергијата и првично предвидување на цената. Сертификатот треба да содржи и информации за постапките што треба да се превземат за да се спроведат препорачаните мерки, меѓутоа, може да содржи и други дополнителни информации во врска со спроведените
енергетски контроли и за стимулативни мерки од финансиска или друга природа.
(6) Лицата од јавниот сектор, за зградите и градежните единици во нивна сопственост треба да ги спроведуваат препораките од став (2) од овој член вклучени
во сертификатот за енергетски карактеристики на зграда во текот на неговиот период на валидност.
Член 30
(1) Сертификат за енергетските карактеристики на
зградите за нови згради и градежни единици како и за
згради и градежни единици кои биле предмет на значителна реконструкција се издава врз основа на податоци
од основниот проект или проект на изведена состојба,
во врска со рационално користење на енергија и топлинска заштита, како и завршниот извештај за извршениот надзор од правното лице кое вршело надзор и
писмени изјави на изведувачите за изведените работи и
услови за одржување на зградата.
(2) Сертификат за енергетските карактеристики на
зградите за постојни згради и градежни единици кои се
продаваат или издаваат под закуп, згради и градежни
единици кои се во сопственост или се закупени од лица
од јавниот сектор како и згради и градежни единици од
јавен карактер се издава врз основа на податоци од извештајот за спроведена енергетска контрола.
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(3) Сертификатот за енергетски карактеристики на
зграда се издава врз основа на пресметани енергетски
карактеристики на зградата, односно градежната едница и на индикаторите за енергетските карактеристики
(вкупна годишна потрошувачка на примарна енергија
за 1 m2 корисна површина [kWh/m2 god] и годишна
емисија на СО2 за 1 m2 корисна површина [kg CO2/m2
god]).
(4) Пресметката на потребната енергија и влезната
енергија за греење, ладење, вентилација, подготовка на
санитарна топла вода и осветление треба да се врши во
согласност со следните македонските хармонизирани
стандарди: МКС ЕN ISO 13790, МКС EN 15241, МКС
EN 15243, МКС EN 15316-2, МКС EN 15316-3 и МКС
EN 15193.
(5) Одредувањето на вкупната годишна потрошувачка на примарна енергија и емисијата на СО2 се врши врз основа на вкупната годишна влезна, односно
испорачана енергија за различни категории на потрошувачи, а во согласност со македонските хармонизирани стандарди МКС ЕN 15603 и МКС EN ISO 15315.
(6) Методите за изразување на енергетските карактеристики на зградите и градежните единици како и
за означување на зградите и градежните единици се дадени во македонскиот хармонизиран стандард МКС
ЕN 15217.
(7) Пресметките на економските параметри за енергетските системи во зградите се вршат во согласност со
македонскиот хармонизиран стандард МКС ЕN 15459.
Член 31
(1) Пресметката и изразувањето на енергетската
класа за зградите се врши врз основа на вкупната специфична годишна испорачана енергија за греење во
[kWh/m2 god].
(2) Зградите и градежните единици за домување и
нестанбените згради и градежни единици се поделени
во осум енергетски класи, и тоа: А+, А, B, C, D, E, F и
G. Класата А+ претставува енергетски најповолна, додека класата G е енергетски најнеповолна класа. Вредностите за енергетски класи се дадени во Прилогот 6
од овој правилник.
(3) Енергетската класа за згради и градежни единици за домување графички е прикажана на сертификатот
даден во Прилогот 6, точката 6.1 од овој правилник.
(4) Енергетската класа за нестанбени згради и градежни единици графички е прикажана на сертификатот, даден во Прилогот 6, точка 6.2 од овој правилник.
Бидејќи за различни категории на нестанбени згради се
разликуваат референтните вредности во графичкиот
приказ, референтните вредности се даваат со податоци
за релативна вкупна специфична годишна испорачана
енергија за греење во [kWh/m2 god], која се пресметува
согласно равенката:
QH,nd,rel = (QH,nd / QH,nd,max) x 100%,
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каде се:
QH,nd [kWh/m2 god] – специфична годишна испорачана енергија за греење; и
QH,nd,max [kWh/m2 god] – максимално дозволена специфична годишна испорачана енергија за греење.
(5) Енергетските класи се изразуваат во зависност
од референтните климатски податоци. Подрачјето на
Република Македонија е поделено во три климатски
зони. Климатските зони се дадени во Прилогот 7 кој е
составен дел на овој правилник и истите се одредени
во зависност од вредностите на топлинските степен денови кои, исто така, се дадени во Прилогот 7 од овој
правилник.
IX. НАДЗОР НА ИЗДАДЕНИТЕ СЕРТИФИКАТИ ЗА
ЕНЕРГЕТСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗГРАДИТЕ И
НА ИЗВЕШТАИТЕ ЗА КОНТРОЛА НА СИСТЕМИТЕ
ЗА ГРЕЕЊЕ И СИСТЕМИТЕ ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈА
Член 32
(1) Сопствениците или корисниците на зградите
или градежните единици за кои е издаден сертификат
за енергетските карактеристики на зградите и/или за
системите за греење со котли за греење на просторот
во згради со ефективна моќност поголема од 20 kW и
системите за климатизација во згради со ефективна
моќност поголема од 12 kW за кои е направена контрола, треба на барање на Агенцијата, за потребите од вршење надзор, да ги стават на располагање сертификатите за енергетските карактеристики на зградите и извештаите за наодите од контролата на предметните системи.
(2) При вршењето на надзорот од ставот (1) од овој
член, сопствениците или корисниците на зградите или
градежните единици, односно на системите за греење и
системите за климатизација треба да ги стават на располагање на Агенцијата сите потребни податоци, целосната постоечка техничка и друга документација како и да овозможат услови за непречена работа.
Член 33
(1) Агенцијата, надзорот над издадените сертификати за енергетските карактеристики на зградите, надзорот над изготвените извештаи за наодите од контролата на системите за греење и надзорот над изготвените
извештаи за наодите од контролата на системите за
климатизација го врши врз основа на еден од следните
начини:
1) случаен избор од статистички голем (валиден)
процент од сите издадени сертификати за енергетските
карактеристики на зградите, од сите изготвени извештаи за наодите од контролата на системите за греење,
односно од сите изготвени извештаи за наодите од контролата на системите за климатизација во текот на една
година или
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2) случаен избор од статистички голем (валиден)
процент од сите издадени сертификати за енергетските
карактеристики на зградите во текот на една година, за
зградите од одделните енергетски класи, од посебен
тип и намена.
(2) Агенцијата, најмалку еднаш во текот на три години, врши надзор над најмалку еден случајно избран
сертификат за енергетските карактеристики на зградите, над најмалку еден случајно избран извештај за наодите од контролата на системите за греење и над најмалку еден случајно избран извештај за наодите од
контролата на системите за климатизација, издадени од
секој од трговците поединци или правните лица кои
поседуваат лиценца за вршење на енергетска контрола
во Република Македонија.
Член 34
Агенцијата, при вршењето на надзорот од член 32
став (1) од овој правилник врши:
1) проверка на точноста и потполноста на податоците за зградата, односно градежната единица, врз основа на кои е издаден сертификатот за енергетските карактеристики на зградата како и проверка на точноста
на податоците објавени во истиот и предложените мерки за подобрување на енергетските карактеристики; и
2) проверка на точноста и потполноста на податоците за системите за греење и системите за климатизација како и проверка на точноста на податоците и пресметките и оправданоста на предложените мерки за подобрување на енергетската ефикасност дадени во извештаите за наодите од контролата на системите за греење и системите за климатизација.
Член 35
(1) Агенцијата, при вршењето на надзор над издадените сертификати за енергетските карактеристики на
зградите и над изготвените извештаи за наодите од
контролата на системите за греење и системите за климатизација изготвува извештаи, кои ги објавува на својата веб страница.
(2) За издадените сертификати за енергетските карактеристики на зградите, за изготвените извештаи за
наодите од контролата на системите за греење како и
за изготвените извештаи за наодите од контролата на
системите за климатизација, односно за изготвените
извештаи за наодите од спроведените енергетски контроли, се води евиденција во Агенцијата.
X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 36
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
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www.slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.
Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.
Цената на овој број е 380 денари.
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contact@slvesnik.com.mk

